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Type og sprog
Studiefagsmodul
Dansk
Mål
Viden
De studerende skal have viden om centrale samfundsøkonomiske begreber, teorier og perspektiver, herunder
skal de studerende have viden om det samfundsøkonomiske system og de generelle økonomiske politikkers
virkefelter med udgangspunkt i dansk og international økonomi samt en forståelse for virksomhedes teoretiske
virkemåde under forskellige markedsformer.
Færdigheder
De studerende skal kunne reflektere over teoriernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger, og de skal
kunne anvende dem til at analysere konkrete samfundsøkonomiske problemstillinger og forstå implikationer
heraf for virksomheder.
Kompetencer
De studerende skal kunne analysere og syntetisere, hvordan viden om og refleksion over de forskellige begreber, teorier og perspektiver tilsammen gør det muligt at forstå og arbejde med samfundsøkonomiske problemstillinger og herunder betydningen for virksomheders muligheder.
Fagindhold og begrundelse
Formålet med dette kursus er at give den studerende en grundlæggende introduktion til samfundsøkonomisk
teori, herunder en forståelse af det økonomiske system og de generelle økonomiske politikkers virkefelter med
udgangspunkt i dansk og international økonomi samt en forståelse for virksomhedes udbud og efterspørgsel på
markedet under fuldkommen henholdsvis ufuldkommen konkurrence.
Forelæsningsrækken tager udgangspunkt i en grundlæggende forståelse af virksomheden fra et mikroøkonomisk perspektiv, hvor virksomhedens udbud analyseres, ligesom der vil være en behandling af forskellige typer
af goder samt forbrug og efterspørgsel. Dernæst fokuseres på virksomhedens produktion og omkostninger på

henholdsvis kort og lang sigt samt betydningen af forskellige markedsformer. Derefter omhandler forelæsningsrækken forståelsen af det økonomiske system ud fra et makroøkonomisk perspektiv, hvor de enkelte elementer
gennemgås, og der dannes en overordnet model. Denne model tager udgangspunkt i forbrug og pengemarkedet samt aggregeret udbud og efterspørgsel for en åben økonomi i en international sammenhæng på henholdsvis kort og mellemlangt sigt. Derefter anvendes modellen til at forstå, hvordan ændringer i den økonomiske politik i Danmark og internationalt påvirker samfundsøkonomien og virksomheder. Herefter integreres det
mikroøkonomiske og det makroøkonomiske perspektiv. Forelæsningsrækken afsluttes med betydningen af
internationale og nationale konjunkturer og udfordringer i den internationale økonomiske politik, samt hvordan
dette kan forstås og analyseres på baggrund af de i kurset præsenterede teorier
Omfang og forventning
5 ECTS svarer til 135 timers arbejdsindsats, og disse forventes fordelt på følgende måde:
10 dobbeltforelæsninger

20 timer

2 øvelsesgange

4 timer

Læsning og forberedelse til forelæsninger

111 timer

Deltagere


Studerende på HA 2. semester



Evt. meritstuderende

Deltagerforudsætninger
Der er ingen særlige forudsætninger for deltagelse i kurset.
Modulaktiviteter
Kurset afvikles som 10 dobbelttimer + to øvelsesgange
Detaljeret beskrivelse vil kunne findes i Moodle.
Eksamen
24 timers skriftlig prøve

